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ذمقدمة
وؿعماظدرادوتموماظؿؼورؼرمسؾكمأنماظعوملمجيؿوزمسيماظػذلةماظراػـيمهقالتمسؿقؼيمسيمبـقيماظـظومم

ماظؽـرلمعـماظرؤىموا مصقوشي مععماظؿلؾقؿماظعوٌلموإسودة مو مظؾعالضوتماظدوظقي. مواظؼقىمايوطؿي ٌػوػقؿ
محيدثمسؾكم ماٌلورات،مصننمعو مواضحماٌعوملمو مجدؼد مغظوم ماظؿققالتمسـمضقوم مػذه مملمتلػر بلغف
اظلوحيماظدوظقيمبؿغرلاتفموتلثرلاتفمؼلؿلػؾماظـظرمواظؿعؿؼمبغقيمإدؿشرافمإووػوتمإسودةمبـوءماظـظومم

موتشرلمذبؿؾمتؾؽم محـقـوماظدوظل. اإلووػوتمإديمحؼقؼيمأدودقيمعػودػو،مأنماظعوملمؼؿقركمهرطو
سبقمعزؼدمعـماظؿؽؿالتماإلضؿصودؼيماظؽدلىمدقاءمعـمخاللمضقومموؿعوتمإضؿصودؼيمجدؼدةمأومتػعقؾم
مومهقؼؾماألػدافماٌـقريمبوٌمدليماإلضؿصودؼيمظؿؿقاصؼموعؼؿضقوتم مإسودة ػقوطؾمضوئؿيمبوظػعؾ،مأو

يمسؾكماظلوحيماظدوظقيمعـذمإغفقورماظؽؿؾيماظشرضقي،موتػؽؽماإلهودماظلقصقيت،موعوماظؿغرلاتماىورؼ
متالمذظؽمعـمتطقراتمدراعقيمإلسودةمترتقىمػقؽؾماظؼقةماإلضؿصودؼيمسيماظعومل.

ومتقضقعم ومظقسمخيػكمأنمعـمأبرزمعالعحمتؾؽماظؿطقراتماظدوظقيماظؿؽؿالتماإلضؿصودؼيماظؽدلى،
ماظ ماىزئلمو ماظؿقرر مظؾؿفورةمإغػوق ماظعوعي مسيماإلتػوضقي مبنيماظدولماألسضوء ماظدوظقي مممممممؿدرجيلمظؾؿفورة

ومذظؽمسيمخؿوممجقظيمأورجقاىماظيتمبدأتممGATTوماظؿعرؼػوتموماٌعروصيمإخؿصورامبودؿم)اىوت(م
األعرماظذيمؼعينمأنمإضؿصودؼوتماظدولماٌكؿؾػيمدقفمم>9AAواخؿؿؿًمسيمغقلونم)إبرؼؾ(مم<@9Aسومم

مإرورمأدقاقمدوظقيمعػؿقحيمغلؾقو،مومبوظؿوظلمصننمومقمأومتطقرمأيمإضؿصودمدرلتؾطمإديمحدمتؿقركمسي
طؾرلمبؼدرةمضطوسوتفماٌكؿؾػيمسؾكمإغؿوجماظلؾعموماًدعوتمبشؽؾمتـوصللمععماإلضؿصودؼوتماألخرى،م

م.حؿكمميؽـمشلذهماظؼطوسوتماإلدؿؿرارمسيماٌـوصليمسيماألدقاقماحملؾقيموماظدوظقي
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مأدؿوذممبعفدمبقًمايؽؿي،مجوععيمآلماظؾقً. 
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غًمضدراتماظدولماظـوعقيمسؾكماٌـوصليمعـماظضعػممبؽون،مدعًماظؽـرلمعـمػذهماظؾؾدانمومٌومطو
إديماألخذمبصقرةمأومأخرىمعـمصقرماظؿعوونماإلضؾقؿلمبفدفمتعزؼزمضدرتفوماإلضؿصودؼيمسيمعقاجفيمتؾؽم

 مواٌعروصيمإخؿصورامبوآلدقون«م رابطيمجـقبمذرقمآدقو »اظؿقدؼوت.موسيمػذاماإلرورممتـؾموربيم
ASEAN ومقذجومعؿؿقزامسيمػذاماظصددمسؾكماظـققماظذيمدصعمإديمإسؿؾورػومومقذجومضوبالمظالحؿذاءمعـم

جوغىماظدولماظـوعقيمسيمدعقفومظؿعظقؿمعؽودؾفومسيمزؾماظقاضعماظدوظلماٌعوصر.موعـمػـومتلتلمأػؿقيم
ومعؽوعـمممممممم"مفمسؾكمسقاعؾمنوحموربيم"اآلدقونػذهماظقرضيماظؾقـقيماظيتمتلعكمإديماظؿعر

ضعػفوموماظؿقدؼوتموماظصعقبوتماظيتمتقاجففوموطقػمتؿعوعؾمععفو،موصقالمإديماظؿعرفمسؾكمعدىم
مإعؽوغوتماإلدؿػودةمعـمػذهماظؿفربيمسيمإرورماٌـطؼيماظعربقي.

سيمضقءم«م اآلدقون »ومسيمضقءمعومدؾؼ،ممتمتؼلقؿماظدراديمإديمثالثيمربوورمؼعرضمأوشلومظؿفربيم
ماظ مصقر مو ماظؿـظقؿمعػوػقؿ مػذا مرؾقعي مسيمتػفؿ مرشؾي ماإلضؿصودي، ماظلقودلمو ماإلضؾقؿلمبشؼقف ؿعوون

اإلضؾقؿلمومعقضعفمبوظـلؾيمظصقرموأذؽولماظؿعوون.مأعوماحملقرماظـوغلمصقعرضمبوظرصدموماظؿقؾقؾمألداءم
م معلؿؼؾؾ مادؿشراف مإدي موصقال ماظدرادي معقضع م اآلدقون »اظؿـظقؿ ماظعوٌقيم« ماٌؿغرلات مضقء مممممممممممسي

وماإلضؾقؿقي.مومؼعـكماحملقرماظـوظٌمبوظؿعرفمسؾكمإعؽوغوتماإلدؿػودةمعـموربيماآلدقونمسيماظقاضعم
ماآلدقونمسيمذبولم موخدلة ماظعربقي ماًدلة معـ مطؾ معكل مو مبنيمعلور معؼورغي مرؤؼي اظعربلمعـمخالل

ماظؿعوونماإلضؾقؿلموذظؽمسؾكماظـققماظؿوظل.
ذرذالتعاونذاإلقليميجتربةذاآلسيانذيفذضوءذمفاهيمذوذصوذ-1

ذمفاهيمذوذصورذالتعاونذاإلقليمي:ذ-أوالذ

ؼـرلمايدؼٌمسـماآلدقونمطؿـظؿيمظؾؿعوونماإلضؾقؿلمبنيمدولمجـقبمذرضلمآدقومضرورةماظؿعرفم
سؾكمعػفقمماظؿعوونماإلضؾقؿلمومصقرهماٌكؿؾػي.مومإذيوالمميؽـماظؼقلمأنماظؿعوونماإلضؾقؿلمؼعؿدلمأحدم

م مضؿـ ماظرئقلقي مأحدماٌػوػقؿ مأغف مطؿو ماظدوظقي، ماظعالضوت مسؾؿ مهدؼدا مو ماظلقودقي ماظعؾقم أدبقوت
اجملوالتماظرئقلقيمسيماظدرادوتماإلضؿصودؼي،موسؾيمذظؽمتعددمصقرمومجقاغىماظؿعوونماٌؿؽـيمبنيم
اظؽقوغوتماظلقودقيماظدوظقيمومسيمعؼدعؿفوماظدول.مومعػفقمماظؿعوونماإلضؾقؿلمؼؾدومعػفقعومعرطؾومؼؿؽقنم

نيمتشرلماألوديمإديمذبؿقسيمعـماٌعوعالتموماإلتصوالتماظؽـقػيمبنيمررصنيمأومسدةمأررافمعـمطؾؿؿ
)أذكوص،مدول،مأجفزة،معمدلوت...(مبفدفماظعؿؾماٌشذلكمسؾكمسبقمؼمديمإديمهؼقؼمأصضؾقوتم

معؿؼوربنيم مأنمؼؽقغقا مأرراف،مالمؼشذلطمبوظضرورة مؼعظؿمدرجيماألعـمظدىمسدة أوممعؽوغقوعشذلطيمو
.مأعوماظؽؾؿيماظـوغقيمصنغفومبنضوصؿفومظؾؽؾؿيماألوديمتؼقممبؿكصقصماظـطوقماٌؽوغلمظؾؿعوونمبنيموجغراصق

أرراصفمحقٌمؼؿعؾؼماألعرمسيمػذهمايوظيمبؿعوونمإضؾقؿلمؼؿصؾمبؿػوسالتمهدثمبنيمسدةمدولمتـؿؿلم
ماإلضؾقؿقيم معصطؾح ماظؿػوسالت معـ ماظـقع مػذا مسؾك ماظؾعض مؼطؾؼ مو مربدد، مجغراسي محقز إدي

Regionalismاظيتمتعينمسيمأحدمتعرؼػوتفومجفقدمدصعماظؿعوونماإلضؿصوديموماألعينمبنيمثالثمدولمم
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أومأطـرمسيمعـطؼيمجغراصقيمععقـيمتؾعومألدسمربددة،متؿعددموصؼومشلوماإلضذلابوتماإلضؾقؿقيمظؾؿعوونم
ماٌ م:ماإلضؾقؿقي مػؿو مبنيمغقسنيمعـماإلضؾقؿقي ماظؿؿققز مميؽـ ماألعينمو ماإلضؿصوديمو  Openم»ػؿقحي

Regionalism وممسيمذبوالتماظؿفورةموماإلدؿـؿور،مومؼؼصدمبفومتؾؽماىفقدماظيتمتلؿفدفماظؿعوون«م
م ماظرخقة م Soft Regionalism »اإلضؾقؿقي ماظؿعوونماألعينم« ماظيتمتعينماإلجراءاتماٌشذلطيمسيمإرور و

م.بنيماظقحداتماظداخؾيمسيمعـؾمػذاماظـقعمعـماظؿعوون
معػفق مؼعؿدل ماإلضؾقؿلمو ماظؿعوون مبػؽرة ماظصؾي موثقؼي ماٌػوػقؿ معـ ماىدؼدة ماإلضؾقؿقي مو ماإلغؿشور مممممم

ومذظؽمإغطالضومعـمحؼقؼيمأنمبعضمأوموطماظؿعوونمتؿففمإديموووزمذرطماىقارماىغراسيمصقؿومؼؿصؾم
بوٌصطؾحممبوظؿعوونمصؿؿؿدمبـطوقماإلضؾقؿموماٌؽونمإديمربؾمومعـوطماظؿعوونم)دقودل،ماضؿصودي،مثؼوسي(
ومممممممماظؼوغقغلموماظػؼفل،مومبوظؿوظلمتؿوحمصرصماظؿعوونماإلضؾقؿلمبوٌعـكمدوظػماظؾقونمإديموحداتم

م.طقوغوتمأطـرمإتلوًسومعـماٌعـكماىغراسيماظضقؼمظإلضؾقؿ
ومسؾكماظصعقدماإلضؿصوديمميؽـماظؼقلمبؿعددمومتـقعماظصقرموماألذؽولماظيتمإدبذتفومومتؿكذػوم

ماظؿعوو ماظشوعؾزوػرة مبوٌعـك ماإلضؿصودي ماظذيممEconomic Integrationمن مو ماٌكؿؾػي، ماظدول بني
ؼعرفماصطالحومبوظؿؽوعؾماإلضؿصودي،موماظصقرماظشوئعيمشلذاماظـؿطمعـماظؿعوونمػلم:معـطؼيماظؿفورةم
ومايرة،موماإلهودماىؿرطل،موماظلققماٌشذلطيموماإلهودماإلضؿصوديموماإلغدعوجمإلضؿصوديماظؽوعؾ.م

وماظؼققدمممممممعـوطماظؿؿققزمبنيمطؾمدرجيمومأخرىمػقمعومهؼؼفمطؾمعـفومعـمضضوءمسؾكمايقاجزم
وماظدرجيممممماظيتمتعذلضمإغؿؼولماظلؾعموماًدعوتمومسـوصرماإلغؿوجماٌكؿؾػيمبنيمأررافماظؿـظقؿ،م
ومأؼضومصقؿوممممم،ماظيتمحيؼؼفومطؾمعـفومسيمدبػقػماظؿؿققزمأوماظؼضوءمسؾقفمصقؿومبنيماألضطورماألرراف

.مومؼرىماظؽـرلمعـماإلضؿصودؼنيماظغربقنيمبقـفومومبنيماألضطورماألخرىمشرلماظداخؾيمسيمسؿؾقيماظؿؽوعؾ
أنمػذهماظصقرم)عـطؼيماظؿفورة،ماإلهودماىؿرطل،ماظلققماٌشذلطيموماإلهودماإلضؿصوديموماإلغدعوجم

عـماظؿؽوعؾ،ممبعـكمأنمطؾمعـفومتعدلمسـماإلضؿصوديماظؽوعؾ(مإوموممتـؾمدرجوتمأومعراحؾمعؿؿوظقيم
م.درجيمأومعرحؾيمعـماظؿؽوعؾمأسؾكمعـماظيتمضؾؾفو

م مسوم ماظصودر ماٌؿقدة مأنمعقـوقماألعؿ ماظدوظلمند ماظؿـظقؿ مسؾكمصعقد مضقوممم=>9Aو معؾدأ مأضر ضد
ماظدوظ ماٌـظؿي ماألعـماىؿوسلماظذيمأتًمبف مععمغظوم متعورًضو مصقف مملمؼر مو قي.ماٌـظؿوتماإلضؾقؿقي،

سؾكمأغف:م"مظقسمسيمػذاماٌقـوقمعومحيقلمدونمضقوممتـظقؿوتمأوموطوالتمإضؾقؿقيمم9/=:صـصًماٌودةم
تعوجلمعـماألعقرماٌؿعؾؼيمحبػظماظلؾؿموماألعـماظدوظلمعومؼؽقنماظعؿؾماإلضؾقؿلمصويومصقفومومعـودًؾو،م

معؼ معع معؿالئؿي مغشورفو مو ماإلضؾقؿقي ماظقطوالت مأو ماظؿـظقؿوت مػذه مداعً ماٌؿقدة،معو ماألعؿ ممممممممموصد

                                                                                                                                                                 
3- Byung, A. Joon.- Regionalism in the Asia- Pacific : Asian or Pacific Community?.- Koreain Foucs, vol.4, 

n°4, 1996.-p.p.5-6. 
4
اظلقودقيماظدوظقي،مم-اإلضؾقؿقيمسيماظشرقماألودطمسبقمعػفقممجدؼد.م-حقلمعػفقمماإلغؿشورمومعضوعقـفمأغظرم:مدعقد،مسؾدماٌـعؿ. -
 .9<ص.م-.=9AA ،مأطؿقبرم/متشرؼـمأول::9 سدد

5
 .8=ص.م-م.س.ذ.م-ذؼرل،مربؿدمظؾقى. -

6
 .:=ص.م-اٌرجعماظلوبؼ. -
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ومعؾودئفو"،مطؿومخصصماظػصؾماظـوعـمعـماٌقـوقمظشرحمدورمػذهماٌـظؿوتمسيمحػظماظلؾؿموماألعـم
م.اظدوظقني،مومسالضؿفومبوٌـظؿيماظعوٌقي

ؼؿؾنيمممومتؼدممعدىمتـقعمومتشعىمعقضقعماظؿعوونماإلضؾقؿلمومأبعودهماٌكؿؾػي،مصنذامعوموووزغوم
ماظؿعرفمسؾكماظعـوصرماإلضذلابوتم موحووظـو مدرادؿف ماإلضؾقؿلمو ماظؿعوون مسي مظؾـظر ماٌكؿؾػي ماٌداخؾ و

اظالزممتقاصرػومظؼقوممعـؾمػذاماظؿعوون،مصنغـومُنوبشيفصيمعرةمثوغقيمبؿؾوؼـمسيماآلراءمصقؿومؼؿصؾمبفذهماظعـوصرم
اظصقرماظداظيممومدورػو،مومٌومطونمذظؽمظقسمػقماشلدفماألدودلمظؾؾقٌمصنغـومدـعرضمظصقرتنيمعـ

مؼؿصؾم مصقؿو ماإلضؿصودي مو ماظلقودل مبني ماظعالضي مو ماًورجل، ماظؿقدي مػؿو مو ماظؿؾوؼـ. مػذا سؾك
مبوظؿعوونماإلضؾقؿل.

صعؾكمصعقدماظؿقدؼوتماًورجقيمؼرىماظؾعضمأنموجقدماظؿقدؼوتموماظؿفدؼداتماًورجقيمؼعدم
ماظقحدة،مإالمأن ماظؿضوعـمو ماظؿؽؿؾمو مظدصعماظدولمسبق ماظؿقديماًورجلمظقسممسوعالمطوصقو وجقد

مأنمؼمديمإديماظقحدةمأوماظؿؽؿؾمأوماظؿضوعـماإلضؾقؿلمبؾمأنموجقدماظؿفدؼداتمبصػيمسوعيمضدم ذررو
م.ؼدصعمإديماإلغؼلوممبنيمدولماإلضؾقؿماظقاحد

ومصقؿومؼؿصؾمبوظعالضيمبنيماٌدخؾماظلقودلموماٌدخؾماإلضؿصوديمندمجدالممموثالمبنيمعـمؼدسقم
ظؿقؼقؼماإلغدعوجموماظؿؽوعؾمومبنيمعـمؼدسقمإديماٌدخؾمم-اظقزقػلمم-دخؾماإلضؿصوديمإديمإتؾوعماٌ

اظلقودلمظؿقؼقؼمذاتماشلدف.مسؾكمأغفمودرماإلذورةمإديمأنماظؿقورماظغوظىمؼذػىماديمضرورةمتقاصرم
ءمضدرمعـماٌصؾقيماٌشذلطيمبنيماظدولماظلوسقيمإلضوعيمتـظقؿمإضؾقؿلمدقاءممتـؾًمػذهماٌصؾقيمسيمدر
مالم مبلغفو ماظؿؽوعؾماٌعروصي مظالغدعوجمو مانماظـظرؼوتماٌكؿؾػي مطؿو مجؾىمعـوصعمظألرراف. مأو زبورر
ماإلتصوظقي،مملمتلؿؾعدمذبولماظعوعؾماظلقودلمعـم ماظقزقػقيماىدؼدة،مو دقودقيمعـؾماظقزقػقي،مو

ماإلضؿصوهؾقالتفو ماألبعود متفصيِؿؾ ممل ماظػقدراظقي معـؾ ماظلقودقي ماظـظرؼوت مأن مطؿو متـووشلو.م. مسي مممممدؼي
ماظيتمتؿصؾمبطؾقعيماظـشلة،مومأررافم ماظقاضعمأنمسؿؾقيماظؿعوونماإلضؾقؿلمتـرلماظعدؼدمعـماظؼضوؼو و

ماشلقؽؾماظؿـظقؿل مبقـفؿ،مو ماظعالضي مو مإالمبشؽؾماظؿـظقؿ مسـفو مالمميؽـماإلجوبي ماألدؽؾي مػذه مو .
قصقي.ماألعرماظذيمؼدلرماإلغؿؼولمإديمسؿؾكمتطؾقؼلمسيمإرورمعومتؿؿؿعمبفمطؾموربيمإغدعوجقيمعـمخص

ماظؿعرفمسؾكمرؾقعيمغشلةمومتطقرمرابطيمدولمجـقبمذرقمآدقوم)اآلدقون(.

                                                                                                                                                                 
م.99>-@8>ص.ص.م-.@?9Aاظؼوػرة،مدارماظـفضيماظعربقي،مم-اظدوظقي.ماٌـظؿوتماإلضؾقؿقيم-ذفوب،معػقد.م-7
م.:?ص.م-عرجعمدوبؼ.م-أغظرمسيمذظؽم:مذؼرل،مربؿدمظؾقى.م-8
ماظلوبؼ.م-9 ماٌرجع مأغظر ماإلضؿصودؼي مو ماظلقودقي ماظعقاعؾ مأثر مم-سـ معؼؾد.م>?-:?ص.ص. مصدلي مازلوسقؾ مأغظر غظرؼوتمم-و

معؼورغ مهؾقؾقي مدرادي ماظدوظقي، مم-ي.اظلقودقي ماظلالدؾ، مذات معـشقرات مم-.?@9Aاظؽقؼً، معـم9@;-8@;ص.ص. مٌزؼد مو .
ماٌعؾقعوتمأغظرماظـؿقذجماظـظريماظذيمضدعفمصقؾقىمسلقذلمظالغدعوجماإلضؾقؿلمومخوصيمإصذلاضوتفمسيم:

Schmiter, Philippe.- A revised theory of regional integration international organization.- vol.24, n°4, 1970.- 

p.859. 
حبٌمعؼدممإديمعممترمأثرماظؿققالتمم-اظؿؽوعؾماإلضؾقؿلمسيمآدقو.ماووػوتم-حقلمػذهماظؿلوؤالتمومرؾقعؿفومأغظرم:محود،مسؿود.م-10

م-.<9AAدؼلؿدلم/مطوغقنمأولمم@9-?9اظؼوػرة،معرطزماظدرادوتماآلدققؼي،مطؾقيماالضؿصود،مجوععيماظؼوػرة،مم-اظعوٌقيمسؾكمآدقو.
م.;-:ص.ص.م
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ذنشأةذوذتطورذ"اآلسيان":ذ-ثانياذ

ضدمم?<9Aميؽـماظؼقلمبدرجيمطؾرلةمعـماظـؼيمأنمإغشوءمعـظؿيم"اآلدقون"مسيمآبم/مأشلطسمسومم
مآدق مضؿـمترتقؾوتماألعـماإلضؾقؿلمسيمإضؾقؿ مجوء اظؾودػقؽمخاللمعرحؾيمايربماظؾوردة،ماظيتمم-و

متقزتمبلعلماظقالؼوتماٌؿقدةمإديمحصورماٌدماظشققسلموماحؿقائفمخقصومعـماغؿشورهمسؾكمسبقمؼفددم
عصويفومبوٌـطؼيمالمدقؿومععمخروجمصرغلومعـماشلـدماظصقـقيموماغؿصورمصقؿـوممومتقدعفومسيمطؿؾقدؼوم

ماظصراسوتماألخرى مإديمتػوضؿ مإديمآظقيمأعـقيمسيمجـقبمذرقممإضوصي مبرزتمايوجي مسـدئذ بوٌـطؼي.
ماظقالؼوتم ماظذيمدصع ماألعر مػق مو ماغؿشوره مدون مايقؾقظي مو ماظشققسل ماٌد محصور معفؿؿفو متؽقن آدقو
متؼقؼيم مو ماظؼورة، مجـقبمذرضل مسي مصػقفمايؾػوء مظؿـظقؿ مسيمربووظي ماآلظقي مػذه مخؾؼ مإدي اٌؿقدة

ممعقالماشلوئؾيموماظزائدةمسـمدورةمرأسماٌولماألعرؼؽل،ماظذيمغشلماضؿصودػؿمعـمخاللمضخمرؤوسماأل
ماٌصوحلم مأػدافمًدعي مسدة ماظذيمحيؼؼ ماألعر مػق مو ماظعربل ماظـػط مبلؾىمصقائضمأدعور متؽقن و

موماظيتمعـمأبرزػوم:اإلدذلاتقفقيمظؾقالؼوتماٌؿقدة
م.مايدمعـمغػقذماظـشوطماإلضؿصوديماظقوبوغلماآلخذمسيماظـؿق.9
حصورماظؾمرماظشققسقيمسيمربووظيمظؿطقؼؼمصقؿـومموماإلهودماظلقصقيتمصقؿومسرفمحقـؽذمبلقوديم.م:

مايصورم)اظؿطقؼؼ(.
ماظؿعوونم; مو ماإلدؿـؿوراتماٌشذلطي مسدل ماظصدؼؼي مو ماٌقاظقي مبنيماظدول ماإلضؾقؿل ماظؿؽوعؾ مدسؿ .

م.اإلضؿصودي
عيماألعـقيماظيتمدعًماظقالؼوتماٌؿقدةماألعرماظـوغلماظذيمؼؾدومسؾكمضدرمطؾرلمعـماألػؿقيمػقمرؾق

مطذظؽمعوم ماظؿؽقؼـمو مو مسؾكماظـشلة ماظيتمأظؼًمبظالشلو ماإلضؿصوديمو ماظؿـظقؿ مسدلمػذا إديمهؼقؼفو
أخػؼًماٌـظؿيمسيمهؼقؼف،مومػقماألعرماظذيمتطؾىمبوظضرورةماظؿعوونمإلغشوءمعـؿدىماآلدقونماإلضؾقؿلم

(A.R.Fمبوغ مسي ماألول مإجؿؿوسف مسؼد ماظذي م( مؼقظقق. م/ مأعينمواضحم49AAؽقكم)متقز مبدور مؼؿلؿ مو )
م متـظقؿ محقٌمؼؿقدي ماٌمدلل، متطقره مسـ ماألدودقي ماٌلموظقي ماآلدقون مصقف مؼؿقؿؾ مو ومماظؿقدؼد،

ماآلدقونم مأداء متؼققؿ متػصقالمسـد مظف ماظذيمدـعقد ماألعر مػق مو مظؾؿـؿدى، ماظلـقؼي ماإلجؿؿوسقي رئودي
م.ظقزوئػفمسيمعقضعمالحؼ

                                                                                                                                                                 
م.:9Aص.-م.س.ذ.م-/ربؿقد،مأريدمابراػقؿ.م-11
مٌزؼدمعـماٌعؾقعوتمحقلمرؾقعيماظدورماألعرؼؽلمومحفؿماالدؿـؿوراتماألعرؼؽقيمومسالضؿفمبـشلةماآلدقونمأغظرم:م-12

Stockes, Bruce and Aho, C. Michael.- Asian regionalism and U.S interests.- In Koreain Focus, Vo.4, n°4, 

1996.- p.p.122-139. 

م:مأؼضومأغظرمو
Scalopino, Robert A..- Asia and the United States the Challenges Ahead.- Foreign Affairs, vol.69, n°1, 1989.- 

p.p.89-114. 
قؾوتماألعـماالضؾقؿقيمدورماظقزقػيماألعـقيمظمدقونموماالخػوقمسيمهؼقؼفوموماغشوءماحملػؾماالضؾقؿل،مأغظرمسؾدماٌـعؿمرؾعً،مترتم-13

مم.س.ذ.م-طذظؽمأريدمابراػقؿمربؿقد.م-.Aص.م-.?9AA،مؼقظققم/ممتقزمA:9اظلقوديماظدوظقي،مسددمم-سيماظـظومماظعوٌلماىدؼد.
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سؿؾوراتماألعـقيمجؾقيمسيمذبؿقسيماٌؾودئماظعوعيماظيتمصوشؿفومسيمأسؼوبمتلدقلفومومضدمزفرتماإل
موماظيتممتـؾًمسي:

م.مأنمؼؽقنمحؾماٌـوزسوتمبوظطرقماظلؾؿقي.9
م.مسدمماظؿدخؾمسيماظشمونماظداخؾقيمظؾدولماألسضوء.:
م.مإحذلامماإلدؿؼاللموماظلالعيماإلضؾقؿقي.;
م.سيمصراسوتماٌـطؼيمومحؾفومسيمإرورماظرابطيم.مسدممدسقةماظؼقىماًورجقيمظؾؿدخؾم>

ممومعـماظـوحقيماظؿورخيقيموماظؼوغقغقيمميؽـماظؼقلمبلنمتقضقعمطؾمعـمإغدوغقلقومومعوظقزؼوموماظػؾؾنيم
م)اآلدقون(" »ومتوؼالغدمسؾكماٌعوػدةماًوصيمبنغشوءم  Association ofرابطيمأعؿمجـقبمذرقمآدقو

South - East Asian Nations9آبمأشلطسمسيممA>?أدتمإديمتلدقسماظرابطيمبشؽؾمرزلل،مومسيمم
سـدعومم<?9Aإغضؿًمبروغويمإظقفو،مإالمأنماظرابطيمإدؿؿرتمربدودةماظػوسؾقيمحؿكمسوممم>@9Aسومم

متالهم مثؿ ماٌـطؼي مسي ماٌقضػ مٌـوضشي مبنغدوغقلقو م"بوظل" مسي ماألسضوء ماظدول محؽقعوت مرؤدوء إجؿؿع
حقٌمطونمػذانماإلجؿؿوسونمغؼطيمهقلمسيمتورؼخم"اآلدقون"م??9Aسومماإلجؿؿوعماظؿوظلمسيمطقاالٌؾقرم

م.

ذاهليكلذالتنظيميذ:ذ-ثالثاذ

سـمإغشوءمم?<9Aأدػرمإسالنم"اآلدقون"مأومعومأزلكمإسالنم"بوغؽقك"ماظصودرمسيمآبم/مأشلطسم
م ماظؿـظقؿلمظؾؿـظؿي ماشلقؽؾ مسـوصر ماظؾفونمذؽؾًمسيمذبؿؾفو ماٌـظؿوتمو ماشلقؽوتمو معـ مممم:ماظعدؼد

م(9ومػذهماشلقؽوتمػلم:م)أغظرمذؽؾمرضؿم
م ماظؼؿي مإجؿؿوع ماألسؾكمسيماظرابطيمحقٌمتؿؽقنمعـممSummit meetingأ. مػلماظلؾطي مػذه مو :

مدقىمأربعمإجؿؿوسوتمضؿي،م مملمتعؼد متلدقسماظرابطي معـذ مايؽقعوتمسيماظدولماألسضوء،مو رؤدوء
م،موماظـوغل.<?9Aدلاؼر)صؽونماألولمسيمعدؼـيم"بوظل"مبنغدوغقلقومسيمذؾوطم/مص
ـيم"معوغقال"مبوظػؾؾنيمـدؼـٌمسيمعـ،موماظـوظ??9Aسيمعدؼـيم"طقاالٌؾقر"ممبوظقزؼومسيمآبم/مأشلطسم

م(.29AA،موماظرابعمسيمعدؼـيم"دـغوصقرة"مسيمطـقنمثوغلم/مؼـوؼر?@9Aسيمطوغقنمأولم/مدؼلؿدلم
ؾو(مسؾكمإغشوءماظرابطيمضؾؾموماٌالحظيماىدؼرةمبوظذطرمػـومأغفمضدمعرتمتلعمدـقاتم)سؼدمتؼرؼ

سؼدمإجؿؿوعماظؼؿيماألول،مومػقماألعرماظذيمؼشرلمإديمسدمموجقدماٌرطزؼي،مومإديمتؼدمماإلضؿصوديمسؾكم
اظلقودل،مإذامملموؿؿعماظؼقودةماظلقودقيمخاللمسؼدمطوعؾمومظقمٌرةمواحدة،مومععمذظؽمصننماظرابطيم

طؿومأنمعـماٌالحظمأؼضومسدممتلؾلؾمعقاسقدمطوغًمعوضقيمسيمدؾقؾمهؼقؼماألػدافماٌـقريمبفو،م
ممذفرا(مطؿومأنماظػرقمبنيماظـوغلمم@9إجؿؿوسوتماظؼؿيمصوظػرقمبنيماألولموماظـوغلمدـيموغصػمتؼرؼؾوم)

وممممموماظـوظٌمأطـرمعـمسشرمدـقات،مومأخرلامصننماظػرقمبنيماظـوظٌموماظرابعمحقاظلمأربعمدـقات،م
                                                                                                                                                                 

 .?-<ص.ص.مم-م.س.ذ.م-اووػوتماظؿؽوعؾ.م-جود،مسؿود.م-14
محقلمغشلةماآلدقونموماظصعقبوتماظيتمجوبفؿفومأغظرم:م-15

Wong, John.- The Asean model of regional coopertion.- in Seiji Naya & Migvel Urrulia (eds), Lessons in 

development a comparative study of Asia and Lozin Ameria senfran cisco.- International center of economic 

Growth, 1989.- p.p.121-125. 
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ؼؿيمشرلمربددة،مومطذظؽمؼشرلمأؼضومإديمسدممدقطرةماظؼؿيمسؾكمػقمؼشرلمإديمأنمعقاسقدمإجؿؿوسوتماظ
عؼوظقدماألعقرمسيماظرابطي،موماظقاضحمأغفمظؼوءمظؿقدؼدماًطقطماظعوعيمععمتركماظؿػوصقؾمظؾؿلؿقؼوتم

ماألخرى.
م:مجيؿؿعموزراءمخورجقيماظدولماألسضوءمدـقؼومMinisterial Conferencesب.ماٌممتراتماظقزارؼيم

جيؿؿعموزراءماإلضؿصودمأؼضومدـقؼومإلدارةمذمونماظؿعوونماإلضؿصوديمطؿومجيؿؿعممبشؽؾمدوري،مطؿو
موزراءمآخرونمطؾؿومدسًمايوجيمإديمذظؽ.

:مومتؿؽقنمعـموزؼرمخورجقيماظؾؾدماٌضقػمومدػراءممStanding Committeeج.ماظؾفـيماظدائؿيم
ماظدولماألسضوء،موؿؿعمبشؽؾمدوريمعرةمطؾمذفرؼـ.

ومتشؽؾماىلدمم<?9Aومضدمأغشؽًمسيم"جوطرتو"مبنغدوغقلقومسوممم:مSecretariatsد.ماألعوغيماظعوعيم
ماظذلتقىم محلى ماألسضوء ماظدول معـ مدوري مبشؽؾ مخيؿور ماألسؾك ماظعوم ماألعني مو مظؾرابطي اٌرطزي
األجبديمطؾمثالثمدـقات،مومجيريماظؿـلقؼماظققعلمعـمخاللماألعنيماظقرينمظؽؾمسضقمسيمظرابطي.م

م(.:)أغظرمذؽؾمرضؿم
ؼؿؿماظؿعوونمبنيمدولماظرابطيمعـمخاللموزراءماظشمونماإلضؿصودؼيمسدلمم:مCommitteesػـ.ماظؾفونم

ماظصـوسيم مىـي ماظؾـقكمو مو ماظؿؿقؼؾ مىـي ماظغوبوتمو مو ماظزراسي مو ماظغذاء مىـي مػل، ممممممزيسمىون
م.وماظؿعدؼـموماظطوضيموماظـؼؾموماٌقاصالتمومأخرلامىـيماظؿفورةموماظلقوحي

ممتشؽؾمبوإلضوصيمإديمػذهماًؿسمىونمخوصيمعـؾمىـيماظـؼوصيموماٌعؾقعوتمومىـيماظعؾقممطؿوم
وماظؿؽـقظقجقومومىـيماظؿـؿقي.مومصقؿومؼؾلمدقفمغعرضمإلنوزاتماآلدقونمسيمثالثمذبوالتمرئقلقيم

مػلماجملولماإلضؿصودي،موماظلقودل،موماظعالضوتماًورجقي:

ذالتعاونذاإلقتصاديذ:ذ-أ

مع مسيمإرورمضقؼمومربدود،مظـشوروتمبوظرشؿ ـمأنماظؿعوونماإلضؿصوديمبنيمدولماآلدقونمضدمبدأ
مبقـفؿم ماظؿعوون مصقؼؼ ماظلقوحي مو ماظزراسي مو ماالتصول مأجفزة مو ماظـؼؾ مو ماظطوضي مو مبوظغذاء عؿعؾؼي
احؿقورلمشذائلمآدققي،مإالمأنماظؾداؼيمايؼقؼقيمآلظقوتماظؿعوونماالضؿصوديمجوءتمسيماظقضًماظذيم

 وممتمتشؽقؾمثالثمىونمرئقلقيمػل:مم<?9Aصقفمضؿيم"بوظل"مبنغدوغقلقومسوممسؼدتم
م.P.T.AS.مععوػدةماظؿفورةماظؿػضقؾقيم)اظدوظيماألوديمبوظرسوؼي(م9
م.A.I.P.S.ماٌشروسوتماظصـوسقيم)ظمدقون(م:
م.ماٌـطؼيماظصـوسقيماٌغؾؼي.;
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مب معؽػقظي ماظؿفورة محرؼي ماألوديمجبعؾ مسـقًماالتػوضقي مضد ماظدولمو م)أيمجبعؾ ماٌـطؼي نيمدول
ماألسضوءمعـطؼيموورةمحرةمعغؾؼي(،مومتؽػؾًماظـوغقيموماظـوظـيمبوظؿعوونماظصـوسل.

ومسيمأسؼوبماظؼؿيمذاتفومومبـوءمسؾكماالتػوضوتماٌؿؾعيماتػؼموزراءماضؿصودمدولماآلدقونمسؾكمتقزؼعم
م مسوم مسي مو ماألسضوء. ماظدول مسؾك ماظصـوسقي موم??9Aاٌشروسوت ماٌشروسوتمواصؼ مسؾك ماالضؿصود زراء

مبشروعمآخرمإلغؿوجماظقرق،مم9A?Aاٌكؿورةمصقؿومسداماظػؾؾنيماظيتمادؿؾدظًماٌشروعماظذيمأجرلمسومم
طؿومشرلتماظػؾؾنيمعشروسفومثوغقيمومادؿؾدظؿفمبـوظٌمظؿصـقعماظـقوسمومأجوزهموزراءماضؿصودماآلدقونم

م.:@9Aسومم
(معـؿفومسيمطؾمجقظيمعـماٌػووضوت،مطؿوم8=ؼمسؾكمإضوصيم)وموصؼومالتػوقماألصضؾقيماظؿفورؼي،ماتػ

واصؼموزراءماالضؿصودمسؾكمإسػوءمطؾمصػؼيمتؼؾمضقؿؿفومسـمزيليمآالفمدوالرمعـماظردقمماىؿرطقي،م
ومبعدمذظؽمبعوعنيموصؾًمػذهماظؼقؿيمإديمسشرةمعالؼنيمومبعدمذظؽمادؿؾدظًم"اآلدقون"ماٌػووضوتم

ماألررافماظ مبـفؿـعؿعددة مؼؿعؾؼمبوظؿكػقضوتماىؿرطقيمسؾكمـوتماظــووضـػـؿـظوـوسقي مصقؿو ـوئقي،مو
مإديم ماٌـؿفوتمسومم%8=اٌـؿفوتمشرلماظزراسقيماظيتمؼصؾماظؿكػقضمصقفو مػذه ،مصؼدموصؾًمصوئدة

9A@;م.(مأظػمعـؿٍم:9إديم)م
ممي،مومضدمظعىماظؿعوونماظصـوسلمدورامحؼقؼقومسيماٌدىماظؼصرلمظعؿؾقيماظؿؽوعؾماالضؿصوديمظؾؿـطؼ

م مسوم متشؽؾقفو ماظيتممت ماًوصي ماظؾفـي مررؼؼ مسـ مذظؽ ماظؿعدؼـمم??9Aو مو ماظصـوسقي مذبوالت مممممممسي
وماظطوضي،مومضدمحددتماظؾفـيماٌشروسوتماظيتمدقفمؼؾدأماظؿؽوعؾمبشلغفومسيماظلقورات،موماآلالتم

 اظزراسقي،مومععداتماالتصول.

ؽقعوتمميؽـفؿماظؿعوونمسيمإغشوءماظصـوسوتمومطوغًماظػؽرةماظرئقلقيمػلمأنمرجولماألسؿولموماي
مأنمؼؿؿؿعماٌـؿٍمبويؿوؼيم ماظؿفؿقعمبشرط مسيماإلغؿوجمأو متؽوعؾلمدقاء مسؾكمسبق مسضق سيمطؾمدوظي

ماىؿرطقيمسيمدولماظرابطي.
وماىدؼرمبوظذطرمأنماظؼطوعماًوصمملمؼؾودرمسيماظؾداؼيمإديماالدؿـؿورمسيمذبولماظؿصـقعماٌشذلكم

محقٌمعرتمثالثمدـ مسوم مظؾغرفماظؿفورؼي ماآلدقون متشؽقؾ ماظؼطوعم:?9Aقاتمحؿك مبدأ مػـو مو ،
م.9A@8اًوصمسيماٌلوػؿيمسيمصـوسيماظلقوراتمومواصؼموزراءماالضؿصودمسؾكمذظؽمسومم

                                                                                                                                                                 
17- Ibid.- p.p. 126-130. 
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ذ

ذب.ذاجملالذالدياسيذ:

مسيم ماألسضوء ماظدول مضودة محقٌمرطز ماظلقودل ماآلدقون مدور مسؾك ماظؿطقر مو أثرتمزروفماظـشلة
مجفقد ماالغصرافمإديماآلدقون مدون ماظؿفوريمأدودو مو ماظصـوسل ماالضؿصوديمو ماظؿعوون مدسؿ مسؾك ػؿ

مصؼدم مػقماضؿصوديمسؿؾقو مػقمدقودلمومعو مظعدممإعؽوغقيماظػصؾمبنيمعو مظؽـمغظرا اظشمونماظلقودقي.
اضطرماآلدقونمإديماًقضمسيماٌلوئؾماظلقودقيماظيتمبدأتمبؿلطقدموزراءماًورجقيمسؾكمحقودماٌـطؼيم

ومم"Zone of Peace, Freedom and Neutralityعػفقممعـطؼيماظلالممومايرؼيمومايقودم"مومزفر
،مومطذام9A?9(مسؾكماالجؿؿوعماظقزاريماظرابعمظمدقونمسيمأذارم/معورسمZopfanدقطرمػذاماٌػفقمم)

سـمومدعكموزراءماًورجقيمإديمإصدارمإسالنمم9A?9اجؿؿوعموزراءماًورجقيمسيمتشرؼـمثوغلم/مغقصؿدلم
ماٌػفقممجزءامعـماظلقوديماظرزلقيمظؾرابطيمطؿومدعًمسيمإرورمغشورفوم سزعفؿماظلعلمإديمجعؾمػذا

م) ماألوروبقي محقاراتمععماىؿوسي مإجراء مإدي م):?9Aاظلقودل مادذلاظقو مو )9A?<م م( م م مغققزؼؾـدةمم و
(9A?=)م(9ومطـداموماظقوبونموماظقالؼوتماٌؿقدةمA??مسيمإرورمعـماظؿؼلقؿمحقٌمتؽػؾمط)ؾمسضقمعـم

اظرابطيمبوإلذرافمسؾكمايقارمععمضقةمعـماظؼقىماظدوظقي،مومضدمشطًمػذهمايقاراتمجقاغىمعؿعددةم
م.عـماظؿعوونماظؿـؿقيموماٌلوسداتماظػـقيمومعشروسوتماألحبوثموماظؿفورة

إالمأغفمجيدرماظؼقلمأنمأسظؿماألدوارماظلقودقيماظيتمظعؾفوماآلدقونمػقمذظؽماظدورماٌؿعؾؼمبؼضقيم
،مإذمهرطًم@?9Aؿؾقدؼوماظيتمتػفرتمسؾكمأثرماظغزوماظػقؿـوعلمظؽؿؾقدؼومسيمطوغقنمأولم/مدؼلؿدلمط

مظؾغزو،م معمؼدا ماظلقصقيتماظذيمبدأ ماظصنيمضدماالهود موضػًمإديمجقار مطؿو مأداغًماظغزو مممماآلدقونمو
ماألعرؼؽلمشلومنقًمسيمادؿصدارمضراراتمعـمذبؾس ماظدسؿ األعـممومسؾكمأثرمهرطوتماآلدقونمو

تطوظىمصقؿـوممبوالغلقوبمعـمطؿؾقدؼو،مومطوغًمغؿقفيمذظؽمسؼدمعممترمظألعؿماٌؿقدةمحقلمطؿؾقدؼوم
وممممممممطؿوممتلؽًمبضرورةمحضقرماظػؽوتماألربعيماٌؿـؾيمظؾشعىماظؽؿؾقدي.مم9A@9سيمغققؼقركمسومم

ظؿقصقؼمبنيمعطوظىمبوظرشؿمعـمأنماٌممترماغؿفكمإديمصدورمبقونمخؿوعلمذومروبعمتقصقؼلمحرصمسؾكما
اآلدقونمعـمجفيمومعطوظىماظصنيمعـمجفيمأخرىمحقٌمأطدمسؾكمضرورةماغلقوبماظؼقاتماألجـؾقيم
ومإجراءماغؿكوبوتمحرةمهًمإذرافماألعؿماٌؿقدة،مإالمأنمجفقدماآلدقونمملمتػذلمإذمادؿؿرتمخاللم

ددمعـماإلجراءاتمطونمسؼدماظـؿوغقـوتمسيمتؾـكمدقوديمعؿؿودؽيمإزاءماظؼضقي،مومضدممتـؾمذظؽمسيمس
اظذيمم@@9Aعـفومعشروعماظلالمماظذيمضدعؿفماظرابطيمسيماالجؿؿوعماظلـقيم)بوغؽقك(مسيممتقزم/مؼقظققم

معراحؾم ماغلقوبماظؼقاتماظػقؿـوعقيمسؾكمثالثي مو ماظـور مسؾكموضػمإرالق مارتؽز م م م مغزعمدالحمم و
اغؿكوبوتمسوعيمهًمإذرافمماظػصوئؾماظؽؿؾقدؼيمسؾكمعرحؾؿنيمومتشؽقؾمحؽقعيماغؿؼوظقيمومإجراء

م مسي ماالسبقوز مسدم مدول معـظؿي مدسًماظرابطي مطؿو مسيمم<@9A/>/@9دوظل. معقاضػماظرابطي معلوغدة إدي
مجفقدػومظؿلقؼيماظؼضقيماظؽؿؾقدؼي.

وماغؿفًمبدخقلماظرابطيمسيمعػووضوتمعؾوذرةمععمصقؿـومموماضذلحًمتشؽقؾمذبؾسمورينمأسؾكم
مؼومسيماألعؿماٌؿقدة.عـماظؼقىماٌعورضيمؼشغؾمعؼعدمطؿؾقد
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ذالعالقاتذاخلارجيةذلآلسيانذ:

ذ.ذمعذاجملموعةذاألوروبيةذ1

مطونمعـم مظذا مو ماآلدقون، مرابطي ماظـظريماحملؿذىمظدىمدول ماظـؿقذج ماألوروبقي ماىؿوسي تشؽؾ
اظطؾقعلمأنمؼلعكمػمالءمومعـذماظؾداؼيمإديمدسؿمسالضوتفؿمبوجملؿقسيماألوروبقي،مومأدػرمػذاماظلعلم

متقضق معورسمسؾك م/ مسيمآذار ماألوروبقي ماجملؿقسي مو مبنيماآلدقون مظؾؿعوون ماتػوق مطذظؽممتمم9A@8ع و
تشؽقؾمىـيمعشذلطيمسؼدتماجؿؿوسفوماألوديمسيماظعوصؿيماظػؾقؾقـقيم)عوغقال(مسيمتشرؼـمثوغلم/مغقصؿدلم

9A@8ماظعؾؿلم مظؾؿعوون مبرغوذبو موضعًماظؾفـي مو مذظؽ، مبعد مدـقؼو ماالجؿؿوع مأصؾح مو م، م م م م م ومم
ومممممممتمتشؽقؾمذبؾسمرجولماألسؿولمعـماآلدقونمم;@9Aظؿؽـقظقجل،مومسيمطوغقنمأولم/مدؼلؿدلما

اجملؿقسيماألوروبقيمومذظؽمظؿقدؼدماٌشروسوتماٌشذلطيماظيتمؼلوػؿمصقفومأومؼؼقممبفومرجولمأسؿولم
مأوروبققن.

م مأطؿقبر م/ مأول متشرؼـ مسي ماالضؿصودؼم=@9Aو ماظشمون مظقزراء ماألول ماالجؿؿوع مظمدقونمسؼد ممممممممممي
وماجملؿقسيماألوروبقي،مومواصؼمسؾكمتشفقعماالدؿـؿوراتماألوروبقيمسيمدولمرابطيماآلدقونمومضدرتم

م ماظقضًمبـقق مذظؽ مسي مسيماٌـطؼم%;9االدؿـؿوراتماألوروبقي مإذيوظلماالدؿـؿوراتماألجـؾقي مممممي،مـعـ
مذظ معؼـو م)ــؽ مظؾ%@:وبؾ موـوبـقــ( ماٌؿ%?9)مون مظؾقالؼوت م( مسوم مسي مو أغشؽًمىونمم?@9Aقدة.

مسبقم ماألوروبقي ماجملؿقسي مهرك مبداؼي معع مو ماآلدقون مرابطي مسقاصؿ مذيقع مسي معشذلطي ادؿـؿورؼي
ٌـوضشيماآلثورمم9AA8هؼقؼماظقحدة،مسؼدموزراءمخورجقيمرابطيماآلدقونماجؿؿوسومسيمذؾوطم/مصدلاؼرم

سيمزؾماٌكووفماظيتمررحؿفوماظرابطيمحقلماحملؿؿؾيمظؾقحدةماألوروبقيمسؾكمرابطيماآلدقون،مالدقؿوم
عومميؽـمأنمؼقضعمعـمضققدمسؾكمصودراتفؿمإديمدولماالهودماألوروبلمومطذظؽمظؾقٌماآلثورماٌذلتؾيم
سؾكماووهماجملؿقسيماألوروبقيمإديمتقجقفماظشطرماألطدلمعـماالػؿؿومموماٌلوسداتمإديمدولمذرقمأوروبوم

مهقشلومسبقماضؿصودماظلقق.

ذانذوذاليابانذ:.ذاآلسي2

ميؽـماظؼقلمبلنممثيمسقاعؾمطـرلةمدقودقيموماضؿصودؼيمومجغراصقيمطوغًممبـوبيماحملدداتمظعالضيم
ماألغظؿيم مسي ماظؿشوبف مو ماىغراسي ماىقار مو مظؾقوبون، ماظضكؿ ماالضؿصودي مصوظقزن مبوظقوبون اآلدقون

تػفؿفمطالماظطرصنيمصلدػرمماالضؿصودؼيمادؿدسكمحدوثمتعوونمبنيماآلدقونموماظقوبونمومػقماألعرماظذي
ماظؿفورة،م معـؾ ماٌشذلك ماالػؿؿوم مذات ماظؼضوؼو مٌـوضشي ماألدقوغقي ماظقوبوغقي ماىؿعقي متشؽقؾ ممممممممسـ

وممممبدأتماظقوبونمبؿؼدؼؿمدسؿفومظرابطيماآلدقون،مم9A@9وماالدؿـؿوراتمومغؼؾماظؿؽـقظقجقو.مومسيمسومم
ملقومومعوظقزؼومومتوؼالغد.ظؽؾمعـمأغدوغقم;@9Aػقماظدسؿماظذيمتزاؼدمسومم

وممممأغشلتماظقوبونمصـدوقممتقؼؾماظؿـؿقيمسيماآلدقونمبرأزلولمضدرهمعؾقورامدوالر،مم?@9Aومسيمسومم
م أدػرتماٌػووضوتمبنيماظطرصنيمسـمإسالنماظقوبونمادؿؿرارػومسيمدسؿمومتشفقعمم9AA9سيمأؼور/عوؼق
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كمٌـوضشيماظؼضوؼوماظلقودقيموماألعـقيمسيماظـؿقماإلضؿصوديمظدولماآلدقونموماظؾقٌمسـمإرورمسوممعشذل
م.اٌـطؼي

ذكورواذاجلنوبيةذ:ذ-.ذاآلسيانذ3
معـمم مأخرىمسددا مجفي معـ ماىـقبقي مطقرؼو مو مجفي معـ ماالضؿصوديمبنيماآلدقون ماظؿعوون وجد

ومممممماألدؾوبموماٌدلراتمأػؿفومؼؿعؾؼممبشوطؾمعشذلطيمعـؾمارتػوعمتؽوظقػماظطوضيمخوصيمسيمطقرؼوم
ماظطؾىمسؾكماظصودراتمومتفدؼدمايؿوؼيماظعوٌقي.طلودم

ماىـقبقيم مبؽقرؼو مدعكماآلدقونمإديمتؼقؼيمسالضؿفو مأعـقيمعـفو مو مطذظؽمػـوكمأدؾوبمدقودقي و
وممممممظؿفدمعقرهمضدممشلومسيمضضقيمذؾفماىزؼرةماظؽقرؼيمظضؿونمسدممتػفرماظصراعمسيمػذهماظؼضقي،م

م.9AA9ؼومطعضقمعراضىمسيماجؿؿوعموزراءماًورجقيمومؼقظققمػذهماألدؾوبمدصعًماآلدقونمإديمضؾقلمطقر
م=?9Aومضدمأضوعًمطقرؼومسالضوتمجقدةمععماآلدقونمعـذمإغشوئفمإالمأنمػذهماظعالضيمزؾًمإديمسومم

متؿؿقزمبلعرؼـم:
اظؿـوصسمععمطقرؼوماظشؿوظقيمومذظؽمسيمإرورماٌـوصليماظعوٌقيمبنيماظؽقرؼؿنيمظؾقصقلمسؾكماظشرسقيم

االسذلافماظعوٌل.مأوظقؼيماظعالضوتماظــوئقيمععمطؾمدوظيمعـمدولماآلدقونمسؾكماظعالضيمععماظدوظقيموم
اآلدقونمطقحدةمعؿؽوعؾي،مإالمأنماظعالضوتمأخذتمعـعطػومجدؼدامابؿداءمعـمعـؿصػماظلؾعقـقوتمععم
مظؽقرؼوم ماآلدقون معـ معلؽقظني مزؼورات مطذا مو ماآلدقون مظدول ماظرزلقني ماظؽقرؼني معـ مسدد زؼورات

ىـقبقي.مومبنظؼوءماظضقءمسؾكمتطقرماظعالضوتماظؿفورؼيمبنيمطقرؼوموماآلدقونمسيمصذلةمايربماظؾوردةما
اظـؿقماظلرؼعمسيموورةمطقرؼومععماآلدقونمحقٌموصؾًمم-طؿومتشرلماظؾقوغوتموماإلحصوءات-ؼؿضحم
م=?9Aؼمسومم(معؾققنمدوالرمأعرؼؽلمومػقمرضؿمأسؾكمخبؿسمعراتمعـماظرضؿماٌؿقؼ98<:) إديم9A@8سومم

م) ماظذيمطون ماظعوٌقيم@8=و ماظؿفورة مإديمذبؿؾ مطقرؼو موورة مغلؾي مأن مطؿو مأعرؼؽل، مدوالر معؾققن )
ومػقمجوغىمعـماألرضوممم=?9Aسـمسوممم( 1,5 %)بزؼودةمأطـرمعـمم(6,58%)وصؾًمسيماظعوممغػلفمإديم

ماظيتمتقضحمسؿؼماظعالضوتماظؿفورؼيمبنيماظطرصني.
ربماظؾوردةمومًماظعالضوتمبنيماظطرصنيماألعرماظذيمأدىمإديمإضوعيمعومومسيماظػذلةماظيتمأسؼؾًماي

.مطؿوم9AA9اظذيمضودمإديمحقارمذراطيمطوعؾمبقـفؿومسيمسومممSectoral Dialogue Patnershipزللم
صورتػعمغصقىماآلدقونمعـموورةمم;9AAإديمم9A@8ومًموورةمطقرؼومععماآلدقونمبصقرةمعؾققزيمسومم

م ،مومبوٌـؾمزادتمصودراتماآلدقونمظؽقرؼوممبعدلم;9AAسوممم(10 %)إديمم9A@8سوممم(6,6 %)طقرؼو
إديمم9A@8دـقؼومسيماظػذلةمعـمم( 17,6%)سؾكمحنيمزادتماظقارداتمإديمم(%12,6)دـقيمبؾغمحقاظلم
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 .=8: ص.م-حقلماظدورماظقوبوغلمسؾكماظلوحيماآلدققؼيمبعوعيمومسالضيمبرابطيمجـقبمذرقمآدقومخوصيمأغظرم:ماٌرجعماظلوبؼ. -

 BStokes & Aho.- Op. cité.- p.p. 125-130  ومأغظرمطذظؽ

اظؿؽؿالتماالضؿصودؼيماظؽدلىموماظدورماظذيمتؾعؾفمسيمتقزؼعمم-ومحقلمزبووفماآلدقونمعـماشلقؿـيماظقوبوغقيمأغظرم:ماظؾوز،مربؿقد.
م. ماظؼقى ماظعربل.م-عقازؼـ مهدؼوتماظعومل مو ماىدؼد ماظدوظل ماظـظوم مغدوة مإدي معؼدم معـشقر ماظدرادوتمم-حبٌمشرل معرطز اظؼوػرة،

م.::ص.م-.>9AAايضورؼي،محزؼرانم
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9AA;وماظقارداتمممممممم،مومػقماألعرماظذيمتقضقفماىداولماٌؾقؼيمععماظذلطقىماظـقسلمظؾصودراتم
م.إديماآلدقوناظؽقرؼيمعـموم

ذ.ذاآلسيانذ:ذالتحدواتذوذاآلفاق2

ذحنوذتقوومذموضوعيذلرابطةذاآلسيانذ:ذ-

م مغوجقو ماآلدقونمتطرحمومقذجو ماظؼقلمبلنموربي ماآلدقون مأداء متؼقؼؿ مبنزاء مومسبـ مبـو ممممم-جيدر
متؼدؼؿمومقذجمتعووغلمسيمبقؽيمصراسقيمإذمإتلؿًماٌـطؼيمضؾؾمزفقرماظرابطيمومبعدػومسيم-ومبنضؿدار

بؽـرةماظصراسوتموماإلغؼلوعوتمبنيمدولماٌـطؼيموماظيتموصؾًمإديمحدماًالصوتماظعرضقيمايدودؼي،م
ظؽمسؿؼؿفومخالصوتمسيماظرؤىمووهمضضقيماألعـماإلضؾقؿلموماٌقضػمعـماظؼقىماإلضؾقؿقيماألخرى،مومطذ

اظؼقىماظدوظقي،مطؿومنقًماظرابطيمسيمادؿـؿورماظؾقظيماظؿورخيقيماٌقاتقيماظيتممتـؾًمسيمومقماظؿفدؼدم
اظػقؿـوعل/اظلقصقوتلمومتصوسدماظـػقذماظصقينمومعـمثؿمادؿـؿرتمدولماظرابطيمصؽرةماإلحلوسمبوًطرم

ماٌشذلكمسيموضعمأدسمبـوءمإضؾقؿلمظؿقؼقؼماألعـموماظرصوهماالضؿصودي.
ممــومصقؿومؼؾلمإجراءمتؼقؼؿمعقضقسلمظمدقونماغطالضومممومدؾػمبقوغفمدونمتفقؼـمأومتفقؼؾ.موميؽ

مذبؿقسيم م: مأوال م: مودقؾؿنيمرئقلقؿنيمػؿو مادؿكدام مسدل ماظؿؼقؼؿ مػذا مإجراء مميؽـ مصنغف مغظرؼو و
فمسؾكماألػدافماٌردقعيمظمدقونموماٌـقطمبفمهؼقؼفو.مثوغقو:مسقاعؾمنوحماظرابطيمتقصالمإديماظؿعر

علؿؼؾؾماظرابطيمسيمضقءماظؿقدؼوتماظـوذييمسـماظـظومماظدوظلماىدؼدمومػقمعومغعرضمظفمتػصقالمسيم
ماظـؼوطماظـالثماظؿوظقيم:م

ذأوالذ:ذجمموعةذاألهدافذاملرسومةذ:ذ

مألررافم مو ماألسضوء ماألػؿقيمجملؿقع موزقػؿنيمسيمشوؼي مظؿقؼقؼ مضوعًمأدودو مو أغشؽًماآلدقون
مومدوغدتفمسيمررؼؼمضقوعفمومػؿوم:مخورجقيمدسؿًماآلدقونم

ماظقزقػيماألعـقيم-9
ماظقزقػيماالضؿصودؼيم-:

مومػقم مميؽـمإضوصيموزقػيمثوظـيمأومػدفمثوظٌمأغقطمبوظرابطيمهؼقؼفمومإنمؼؽـمالحؼومشلو طؿو
ماظقزقػيماظلقودقي.مومدقفمغؿـوولمػذهماظقزوئػماظـالثمظـدرسمعدىمنوحماآلدقونمسيمهؼقؼفو.

:مذطرغومصقؿومدؾؼمأنمإغشوءماآلدقونمجوءمضؿـمترتقؾوتماألعـماإلضؾقؿلمسيمممنيةالوظيفةذاألذ-1
اظؾودػقؽ،ماظيتمخططًمشلوموموضعؿفوماظؼقىماظغربقيمومسؾكمرأدفوماظقالؼوتماٌؿقدةمسيمم-إضؾقؿمآدقو

مومممممممدسؿفومظؾدولماظصدؼؼي،مومجوءماآلدقونمظققصرمألسضوئفمربػالمٌـوضشيماظدبؾقعودقيماظقضوئقيم
إجراءاتمبـوءماظـؼيمومإلسالنموجفيمغظرمواحدةمإزاءمضضقيماألعـماإلضؾقؿل،مومبوظرشؿمعـمأنماظرابطيم
ضدمخؾؼًمجقامعـماظـؼيموماظؿػوػؿمبنيماظدولماألسضوءمطؿومخؾؼًمعومميؽـمأنمغلؿقفمبوظعؼؾماىؿعلم

م مأغف مإال ماًورجقي ماظعالضوت مو ماإلضؾقؿل ماألعـ مضضقي مإزاء ماظرؤى موحد ماظذي مظرأيم-األعر وصؼو

                                                                                                                                                                 
اظؼوػرة،معرطزماظدرادوتمم-حبٌمعؼدممإديمعممترماظلقوديماًورجقيماظؽقرؼي.م-طقرؼوموماظؿعوونماالضؾقؿل.م-سؾلمصوحل،معوجدة.م-20

م.;9-98ص.ص.مم-.?9AAصدلاؼرمم?9جوععيماظؼوػرة،مم-اآلدققؼيم
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ضدماصؿؼرمظذلتقؾوتمأومآلظقوتمتؼؾقدؼيمظألعـماىؿوسل،مإذمجوءمإسالنمتلدقلفمخؾقامعـمم-احملؾؾني
مرزلقوم مومقذجو مأنمؼصقغ ماآلدقون ماظطقؼؾمملمحيوول مسدلمسؿره مو ماألعين، مظدوره ماظصرحيي اإلذورة

وئفمسيمسؿؾقيمسؾكمأسضظألعـ،مإذمبوظرشؿمعـمأغفمرقرمعـففومدقودقومٌشوطؾماألعـماإلضؾقؿل،ماضؿصرم
ماألرراف معؿعدد مظؾفقاغىماظؿـػقذؼيممحقار مإصؿؼر موحدػو، ماظدبؾقعودقي مسـصر مسؾك ممموردؿف متؼقم و

ٌعرصيموموذجماألعـماىؿوسل،مإذمالمؼؿضؿـمأؼيمآظقوتمرزلقيمظؿلقؼيماٌـوزسوت،مرمبومخشقيماإلدوءةم
دقونمسيمأداءموزقػؿفماألعـقيمػقمظؾعالضوتماظلقودقي،مومؼرىمػمالءمأنماظدظقؾماظقاضحمسؾكمصشؾماآل
م مآدقو مسي ماتلوسو ماألررافمأطـر معؿعدد مبقون مإغشوء مإدي مربػؾمم-االووه م: مسرفمبودؿ اظؾودػقؽ.

ومؼؿلؿمبدورمأعينمم>9AAاظذيمسؼدماجؿؿوسفماألولمسيمبوغؽقكممتقز/ؼقظققمم.A.R.Fاآلدقونماالضؾقؿلم
مسمواضحماظؿقدؼد، ماألدودقي مومحيؿؾماآلدقونماٌلؽقظقي ماٌمدللمحقٌمؼؿقديمتـظقؿ مـمتطقره ومم

رئوديماالجؿؿوسوتماظلـقؼيمظؾؿقػؾ،مومتؿـووبمرئوديماجؿؿوسوتفماٌـعؼدةمبنيمدوراتفماظلـقؼي،مإالم
أنمػـوكمهؾقالتمترىمأنمتؾينماحملػؾمٌـفٍماآلدقونمإزاءمعشوطؾماألعـماإلضؾقؿلموماصؿؼورهمظـصم

اعؿدادامظإلخػوقممؿودهمسؾكماٌؽوغيماظعؾقومظؾدبؾقعودقيمميـؾؼـظؿمادؿكدامماظؼقةمسيماظصراعموحده،موماسؿ
م.ومأداءماظقزقػيماألعـقيمسيمهؼقؼماألعـ

ذاالقتصادوةم-2 ماالضؿصوديمسيممالوظيفة مسؾكماظصعقد ماآلدقون ماظرئقسمجملؿقسي ماإلنوز مبرز :
ـومندمانماآلدقونمتزاؼدمععدالتماظؿفورةماظؾقـقيمبنيمدولماظرابطيم)أغظرماىدولمسيماٌؾقؼ(.مومعـمػ

ضدمنقًمسيمتدسقؿماظؿعوونماالضؿصوديمبنيمدوشلو،مػذامبوظرشؿمعـمأنماٌشروسوتماظيتممتماالتػوقم
ومؼػلرمممممسؾقفومملمؼـفزمعـفوماظؽـرلمإضوصيمإديمسدمماظؿؼقدمبؾقائحماظرابطيمسيماظعدؼدمعـماظؼطوسوتم

مبوظؼقلم مبقـفو، مععدالتماظؿؾودلماظؿفوريمصقؿو مإديمغشوطماألدقاقماظؾعضمزؼودة معرده ماظـؿق بلنمػذا
احملؾقيمظدولماآلدقونمغػلفومومظقسمإديمزؼودةماظصودراتمصقلى،مسيمعـطؼيمجـقبمذرقمآدقومسيم
مدولمجـقبم مبوتؾوع مبفو ماظدولماحملقطي ماظؿفوريمبنيمدولماآلدقونمو ماظؿؾودل مزؼودة حنيمؼػلرون

ماظرأزل مظالضؿصود ماألدودقي مظؾؿؾودئ مسوعي مبصػي مآدقو ماالدؿـؿوراتمذرضل متشفقع مسـ مصضال وظل
ماًورجقي.

مؼؼؾماىدل ماظذيمال مو ماظرئقللمظؾرابطي مؼظؾماإلنوز مػؽذا مسؾكمررؼؼمم-و مضطعًمذقرو أغفو
مدققم مظؾؿلؿفؾؽنيمو ماهود مو مايرة، مظؾؿفورة معـطؼي مايدؼٌمسـ ماالضؿصوديمحقٌمبدأ االغدعوج

ومممممممظمدقونمطونماظؿعوونماإلضؿصوديمعشذلطيمظمدقون،مومذظؽمسؾكماظرشؿمعـمأنماشلدفماظرئقللم
مسيمعـؿصػماظؿلعقـوتمإذممتم مذظؽمواضقو مبدا مضد ماظلققماٌشذلطي،مو ظقسماالغدعوجماالضؿصوديماو

م) ماظرابطي مسي ماألسضوء ماظدول ماضؿصود موزراء ماجؿؿوع مسي مبؿكػقضم=9AA/>/@:االتػوق ماإلدراع مسؾك )
ممممممممم،مبؾمإنماالجؿؿوعماظلـقيماظـوعـم;88:ؾمسومماظردقمماىؿرطقيمبفدفمإغشوءمعـطؼيموورةمحرةمضؾ

(مروظىمبضرورةمادبوذم=A/?/9AA:وماظعشرؼـمظقزراءمخورجقيمدولماظرابطيموماظذيمسؼدمسيمبروغويم)
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مدؼرون. مصراغلقس مطذظؽ ماغظر ماظلقودقي.م-و ماًالصوت مؼؽشػ مآدقو مظؾؾدان ماالضؿصودي ماظػرغلل.م-اظـشوط سددمم-ظقعقغد
:</:/9AA>.م



 عليذعّوادذالشرعة

 ?: 

بعضماًطقاتماىودةمظإلدراعمبوظقصقلمبوٌـطؼيمإديمعـطؼيموورةمحرةمضؾؾماٌقسدماٌؼررمشلومبـالثم
مم.888:دـقات،مأيمسومم

:مملمتؽـماظقزقػيماظلقودقيمضؿـمذبؿقسيماظقزوئػماٌـقطمبرابطيماآلدقونممظيفةذالدياسيةالوم-3
مزفرم مضد مو مربؿقدا، مأعرا متعد ماإلووه مسيمػذا ماظرابطي محؼؼؿفو مأيمخطقة مصنن مثؿ معـ مو هؼقؼفو،

اظيتمػلم-اظؿعوونماظلقودلمسيميظوتمربػؾيمومعـفومإصرارمدولماظرابطيمسؾكمأنماٌشوطؾماإلضؾقؿقي
مؼعرفممبػفقمماظدوظيمذاتماًطماٌؿؼدم،مم-ٌلؽقظقيماألوديمألسضوئفوا تلؿـينمسيمزؾممموردؿفوممبو

صعـدعوممتسمضضقيمععقـيمدوظيمأخرىمصننماظدوظيماٌعـقيمتؽقنمصوحؾيمايؼمسيمادبوذمزعومماٌؾودرة.م
ومماظداخؾلموحماآلدقونمسيماجملوظنينقًمسيماظؿقؼقؼماألػدافماٌرجقة.مومميؽـمتػلرلمسقاعؾمن

مم:اًورجلممبومؼؾل

ذيفذاجملالذالداخليذ:ذذ-أ

ماألضؾم9 مو ماألدفؾ ماجملول مػق ماألول مبوسؿؾور ماظلقودل مدون ماالضؿصودي ماظؿعوون مسؾك ماظذلطقز .
محلودقي،مومأػؿمعومجيىمأنمتؾفومإظقفمووربماظعؿؾماٌشذلك.

ماظؼ: مأطلؾفو مممو ماظلقودقي ماالغظؿي مسؾك ماالؼدوظقجقي ماشلقؿـي مشقوب ماظؿؽقػ،م. مسؾك مممممممممدرة
موماظقاضعقيمسيمصـعماظلقودوت.

معـم; مسقىماطؿـػمطـرلا مػذا مو ماظؼدراتمظؾرابطي. ماظؼراراتمأو مسؾك مععقـي مدوظي مػقؿـي مسدم .
ماظؿفوربماظقحدوؼيماظعربقيماظيتممتقزمأشؾؾفومبلقطرةمعصرمسؾقفو.

وماالدؿؼرارماظلقودل.مومذظؽمعـمم.ماظدورماظؽؾرلماظذيمظعؾؿفماظدوظيمسيمهؼقؼماظؿـؿقيماالضؿصودؼي>
خاللمربوصظيمدولماظرابطيمسؾكماالدؿؼرارماظلقودل،مومترطقزماظلؾطيماظلقودقيمحقٌمدودتمدرجيم

مععؼقظيمعـماظؿضوعـموماظقحدةماظقرـقيمسيمدولماآلدقونمبوظرشؿمعـمتعددماظؼؾوئؾموماألجـوس.
م= ماظرابطي، مدول مبني ماإلضؾقؿل مبوظؿؽؿؾ ماآلدقون مدول ماظؿزام ماًالصوتم. مهققد مسي منوحفو و

اظلقودقيماظؾقـقيمومأطدلمعـولمسؾكمذظؽمتـوزلماظػؾؾنيمسـماٌطوظؾيمبنضؾقؿمصؾوحمعـمعوظقزؼو،مإذمرأتم
ػذهماظدوظيمأغفومظـمتؽقنمضقؼيمخورجمحدودػومإالمإذامطوغًمضؾؾمذظؽمضقؼيمداخؾمحدودػو،مومعـمػـوم

وممالضؿصوديمومتطقؼرمتعووغفوماألعينتمومقػوماصؼدمأزفرتمػذهمػؿيمسوظقيمحؿكمأعؽـفومزؼودةمععدال
ماظلقودل.

ذالتجاربذالتكامليةذالعربيةذيفذضوءذجتربةذاآلسيانذ:ذ-3
مسيم مإذ ماظعربل، ماظؿؽوعؾ مأزعي مضضقي ماضؿصودؼي مرابطي مبوسؿؾوره ماآلدقون مايدؼٌمسـ تـرلمضضقي

ممعؿصورسنيمبقـفؿمحروبمماظقضًماظذيمتطرحمصقفماآلدقونمومقذجومصرؼدامظؾؿعوونموماظؿؽوعؾمبنيمصرضوء
مإؼدؼقظقجقيم مو مسرضقي مو مخالصوتمدؼـقي مبقـفؿ مأن مطؿو مادؿؿرتمصذلاتمرقؼؾي، مصراسوتمضدميي و

ماظعربل ماظقرـ ماآلدقونمند ماظيتمحؼؼفو ماٌؾفرة ماظـؿوئٍ مػذه معـؾ ماظؿؽوعؾمسـ مػذا مسؾكم-صقلػر و
رؼخمعشذلك،موموحدةمضدماجؿؿعًمظفمخصوئصماظقحدةمومعؿطؾؾوتماظؿؽوعؾمعـمتوم-اظـؼقضمعـمذظؽ
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ذ...اآلسيانذوجتربةذالتعاونذاإلقليمي

 ?; 

سيماظدؼـموماظـؼوصيموماظؾغيمومشرلػو،مصنغفمععمذظؽمعومؼزالمبقـفمومبنيماظقحدةمأوماظؿؽوعؾمزعـمبعقد.م
ومبوظرشؿمعـمأنموربيماظقحدةماظعربقيمتؾدومأطـرمضدعومومردقخومعـموربيماآلدقون،مإذمسيماظقضًم

مزؾمغظوممإضؾقؿلمواحدمتظؾفمعمدليمطونماظعربمؼعقشقنمسيم?<9Aاظذيمغشلمومتلدسماآلدقونمسيمسومم
م ماظيتمتلدلًمسؾؿ ماظعربقي مػلماىوععي مإديمخؾؼماألجفزةمم=>9Aرزلقي متلدقلفو معـذ مبودرتمو و

ماظؿعوونم مضقاسد مإلردول ماٌوظقي، مو ماإلضؿصودؼي مظؾشمون مدائؿي مىـي مصلغشلت ماظػـقي، اإلضؿصودؼي
مد معشروسوتمإتػوضوتمو مذؽؾ مسي مصقوشؿفو مو معداه مو مإجراءاتمتعرضمسؾكماإلضؿصودي قودقوتمو

مأطدمذبؾسماىوععيمسؾكمأػؿقيماظذلابطمبنيماألعـماظؼقعلم مضد مصقفو،و مظؾـظر وممممذبؾسماىوععي
،مومسيمإرورم9A=8األعـماإلضؿصوديمسيمععوػدةماظدصوعماٌشذلكموماظؿعوونماإلضؿصوديماظيتمأبرعفومسومم

اٌشذلك،محقٌمغصًماٌودةماظـوعـيمعـممذظؽممتمإغشوءمذبؾلني،ماجملؾسماإلضؿصوديمومذبؾسماظدصوع
ماٌكؿصنيمبوظشمونم ماٌؿعوضدة ماظعربقي ماظدول موزراء مذبؾسمإضؿصوديمعـ مؼـشل مأن مسؾك تؾؽماٌعوػدة

ماإلضؿصودؼي.
إديماظؿقصؾمإديمم?=9Aومرشؿمأنمػذاماجملؾسمضدمسؼدمعومؼزؼدمسـمأربعنيمدورةممتكضًمسيمسومم

ماظيتمصودق مو ماإلضؿصودؼي ماظقحدة محقـفممإتػوضقي مسي مذبؾسماىوععي مو ماجملؾسماإلضؿصودي مممممسؾقفو
ومبوظرشؿمأؼضومعـمأنماظظروفماٌقضقسقيمظؿقؼقؼمم.><9A->-8;ومظؽـفومملمتدخؾمحقزماظؿـػقذمإالمسيم

اظؿؽوعؾماإلضؿصوديماظعربلمطوغًمعقاتقيمإالمأنمحصقؾيماىفقدماٌؾذوظيمظؿقؼقؼفمطوغًمعؿقاضعي،م
مو ماظلقودقي ماظظروف مذؽؾً ماظؿؽوعؾممحقٌ مهؼقؼ مأعوم مسقائؼ ماظدوظقي مو ماظعربقي ممممممممماإلضؿصودؼي

.مومضدمأزفرتمدرادوتمضوعًمبفومىونمعـؾـؼيمسـماجملؾسماإلضؿصوديمظدراديمأدؾوبموماظقحدة
تقاضعماظؿعوونماإلضؿصوديماظعربلمومتؼققؿماألتػوضقوتموماٌشروسوتماظؼوئؿي،مأنماظؿعوونماإلضؿصوديم

ماى مسي مؼشؽق مسـماظعربل معلموظي معرطزؼي مجفي موجقد مسدم م: مأوشلؿو م: مأعرؼـ معـ وغىماظؿـظقؿل
متضوربم مو ماظعربقي ماٌـظؿوت مو ماٌمدلوت متعدد م: مثوغقفؿو مو ماظؿـػقذ. مسؾك ماإلذراف مو اظؿكطقط
ماىفدم مو ماٌول مؼقصر مصعول متـلقؼ مشقوب مزؾ مسي مغشوروتفو، مازدواجقي مو مضراراتفو مو إخؿصوصوتفو

م.اظعربل
بؿعدؼؾماٌودةماظـوعـيمعـمععوػدةماظدصوعمم??9A/;/>:ممذبؾسماىوععيماظعربقيمسيمومسيمضقءمذظؽمضو

ماإلضؿصوديم ماظعؿؾ مضقودة معلموظقي ماإلضؿصودي مظؾؿفؾس مأوطؾ محقٌ ماإلضؿصودي ماظؿعوون مو اٌشذلك
اظعربلموماظؼقومممبفومماظؿكطقطموماظؿـلقؼموماظؿؼققؿموماإلغشوءموماألذرافمسؾكماظعالضوتماإلضؿصودؼيم

ماظعؿؾماإلضؿصوديماظعربلماً مادذلاتقفقي مإضرار محؼؼماجملؾسمبعضماإلنوزاتمعـؾ مضد مو ورجقي.
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ماظؿقزؼع،مم-ايوصظ. مو مظؾـشر ماألػؾقي مم-.>9AAسؿون، مؼقدػمأريد مأريد مطذظؽمأغظر مآخرون(.و اظؿقدؼوتماظشرقمأودطقيمم-)و
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 عليذعّوادذالشرعة

 ?< 

متدصؼمرؤوسم متـظقؿ مؼؿعؾؼمبؿشفقعمو مصقؿو مخصقصو مسيمبعضماإلتػوضقوتمو ماظـظر مإسودة اٌشذلكمو
ماألعقالماظعربقيمإديماظدولماظعربقيمومتلقرلماظؿؾودلماظؿفوري.

ضؿصوديماظعربلمذدؼدماظلقء،مصؿعدالتماظؿؾودلماظؿفوريمبنيمومععمذظؽمالمؼزالمواضعماظؿؽوعؾماإل
األضطورماظعربقيمومبعضفومعـمأضؾمعومميؽـ،مومػقماغؽؿوشمؼشؾفماٌؼورعيمومطذظؽمصننمحرطيمادؿـؿورم

مرؤوسماألعقالماظعربقيمسيماألضطورماظعربقيماألخرىمدونماٌلؿقى.
مممغظوممإضؿصوديمإضؾقؿلمسربلمعقحد،ممومػؽذامالمحدودماإلعؽوغوتماظعربقيماٌصدرةمسيمزؾمشقوب

م:ومسؿقعومصنغفمميؽـمإذيولمأدؾوبمأزعيماظؿؽوعؾماظعربلماإلضؿصوديمإديمذبؿقسيمعـماظعقاعؾمػل
:مإذمأنمأزعيماظؿؽوعؾمعردػومإديماظؾـقيماىقػرؼيمظإلضؿصودممالتناقضاتذاهليكليةذوذالتنمووةم-1

ؿوجقيموماظؿـوضضوتماشلقؽؾقيموماظؿـؿقؼيماظيتمورثفوماظعربلماٌؿػووتمسيمتقزؼعماظؼقىموماظعـوصرماإلغ
مسـمسفقدماشلقؿـيماألجـؾقي،معؿؿـؾيمبوظؿكؾػموماظؿؾعقيموماظؿفزئي.

:ماظيتماتلؿًمبويرؼيمومملمتؼؿمسؾكماظؿكطقطموماظؾدءمبؿقرؼرماظؿفورةمماملداخلذالتكامليةذ-2
قائقيمطؿدخؾمظؾؿـؿقيمألنماظؿكطقطمصقؿومبقـفو،مومضدمأثؾؿًماظؿفوربمخطقرةماتؾوعمعؾدأمايرؼيماظعش

ماظشوعؾمػقموحدهماظضؿونموماظقدقؾيماٌـؾكمظؿقؼقؼمتـؿقيمحؼقؼقيمومتؽوعؾمصعول.
ذالتنمووةذ-3 متـؿقؼومماألمناط ماظلقودلمومطو مادؿؼالشلو معـذ ماظعربقي ماألضطور معوردًمععظؿ مإذ :

مو ماظؿؾعقي متعؿقؼ مسي مأدفؿ مممو ماظؼقعل ماظؾعد مسـف مؼغقى مضطرؼو، مضدمماغعزاظقو مو ماظؼطرؼي، اظؿفزئي
ازدادتمخطقرةمػذاماإلووهمومززيفمسيمصذلةماظلؾعقـوتمسيمزؾماإلزدػورموماإلغػفورماظؿـؿقيمصؼدمأدىم
اظطؿقحمظؿقؼقؼمتـؿقيمدرؼعيمسيماظقرـماظعربلمإديمسقدةماظقضقعمسيمصخماظؿؾعقيمومتعؿقؼماإلرتؾوطمبوظلققم

مغؿوجموماظؿؽـقظقجقو.اظعوٌقي،مسيمعقودؼـماظؿفورةموماإلدؿـؿورموماإل
ذالدياسيةذ-4 مسيمتعؿقؼمأزعيماظؿؽوعؾمومطونموراءمماإلرادة مبورزا ماظعوعؾمدورا مضدمظعىمػذا :مو

ماٌؿؾودظيمظؾؿؽوعؾم مسدمموضقحمأومأدراكماظػقائدماظؽؾرلة مأػؿفو ماظلقودقيمسقاعؾمسدؼدة ضعػماإلرادة
ظدىمأصقوبماظؼرارماظلقودلمماإلضؿصوديمبلؾىمضؾيماٌعؾقعوتمأومسدمموضقحفومممومأضعػماظؼـوسي

جبدواػومومجدؼؿفومومضدمأدفؿمسيمسدمماىدؼيمشؾؾيماظـظرةماآلغقيمسؾكماظـظرةمرقؼؾيماألعد،مومرغقونم
ماٌصوحلماظعوجؾيمسؾكماٌـوصعماآلجؾي.

:مصؼدمأدفؿمسدمماظؿشددمسيماخؿقورمضقوداتمبعضمعمدلوتماظعؿؾمماملشكلةذالقيادوةذاملؤسديةذ-=
م مو ماٌشذلك مغوحقيماظعربل معـ ماحملودؾي مو ماٌؿوبعي مو مضعػماظرضوبي مو مغوحقي، معـ متلقلفو ضؾقل

مظؾعؿؾماإلضؿصوديماظعربلماٌشذلك،م مغوجقي مسربقي موموذجمعمدلقي مسيماإلخػوقمسيمبؾقرة مو ممممأخرى،
مطذرؼعيمإلحؾوطمأؼيموربيم مادؿغالشلو ماٌمدلوتمو مبفذه مإديمإضعوفماظـؼي ماالووه مأدىمػذا مضد و

مبؾموماظزسؿمبػشؾماظػؽرةمغػلفو.وحدوؼيمجدؼي،م
ذالشرقذ ذو ذالعروبة ذبني ذاإلقليمي ذاالقتصادي ذالنظام ذ: ذاآلسيان ذجتربة ذو ذذذالعرب

ذأوسطيةذ:ذ
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بوظرشؿمممومميـؾفمومقذجماآلدقونمعـمجوذبقيمظدىماظعربماظراشؾنيمسيماظقحدةموماظؿؽوعؾماالضؿصوديم
مسيمايدؼٌم معؾققزو سـمرابطيماآلدقون،مإذمبعدمتطقراتمإالمأنماظلـقاتماألخرلةمذفدتمارتػوسو

ماالتػوقم متقضقع مو مأودؾق ماتػوق مثؿ معدرؼد معممتر مأسؼوب مسي مإدرائقؾ مو ماظعرب مبني ماظلالم سؿؾقي
م مدقؾؿؿر مسي ماإلدرائقؾل مغظوممم;9AAاظػؾلطقين مسـ مايدؼٌ مدار ماإلدرائقؾل، ماألردغل ماالتػوق ثؿ

متؿش م"اظلققماظشرقمأودطقي" ماظدولماضؿصوديمإضؾقؿلمجدؼدمسرفمبودؿ مو مترطقو ؽؾمعـمإدرائقؾمو
مماظعربقيمبفدفمتلطقدموجقدمإدرائقؾمسيماٌـطؼيمومعـقفوماظػرصيمظؾلقطرةمسؾكماالضؿصودؼوتماظعربقيم

موماظؿقؽؿمبفو.
مإدرائقؾم مبنيماظعربمو ماظؿلقؼي مأغصور معـ مشلو ماٌمؼدون مو مأودطقي مظؾشرق ماٌرؼدون مدظؾ مضد و

مإضؿصوديمإضؾقؿلمضوممبني مطونمبقـفؿمبوآلدقونمطؿـظقؿ مصرضوءمبقـفؿمصراسوتمومحروبمضدميي،مطؿو
مودوئؾم مآظقوتمو مسدل متؼلقؿفو ماًالصوتمو مػذه مدحر مسي منح مو مسؾقفو، معصوحلمعؿـوزع مو أرؿوع
متعقشمعشوطؾفم مو ماظـوظٌ ماظعومل مإدي متـؿؿل مدول معـ ماٌـطؼي مبدول ماظعؾقر مسي منح مطؿو اضؿصودؼي،

مإديمدولمعؿؼدعيمصـوسقو،موصؾًمإديمحدماالضؿصودؼيمعـمصؼرمومعدؼقغقيمومبطوظيمومت ضكؿمومشرلػو
ماظذؼـمؼدسقنمإديماألخذم مأنمػمالء مظؽـمواضعماألعر معلؿقىماٌعقشي. مارتػعمبفو ماالضؿصوديمو اظرصوه
مإدرائقؾمؼغػؾقنمذبؿقسيمعـمايؼوئؼم مذرقمأودطلمجيؿعماظعربمو ماآلدقونمسيمزؾمغظوم بؿفربي

ماٌقضقسقيماظيتمتػرضمغػلفومومػلم:م
ماظؼقةمم-9 معصودر متقزسً محقٌ ماظؼطؾقي مثـوئل مدوظل مغظوم مزؾ مسي مضوعً ماآلدقون معـظؿي أن

مأػؿمبمرماظصراعم اظرئقلقيمبنيماظقالؼوتماٌؿقدةموماالهودماظلقصقوتلمومضدمطوغًمعـظؿيمذرقمآدقو
مآدقوم ماظؿصدؼريمسيمذرق ماظصـوسل ماظـؿق مطوغًمدواصع مصؼد مظذظؽ مبنيمػوتنيماظدوظؿني. االدؿؼطوبل

ماظصقينمومظؿػؽقؽماظقالءمشلو.م-سلؽرؼيمظؾققؾقظيمدونماعؿدادماظـػقذماظلقصقوتلمدقوديم
مؼلؿكم مزفقرمعو ماظؿلعقـوتمو مسيمبدابي ماظشرضلماظيتمتزسؿؿفمرودقو ماٌعلؽر مأغفمععماغفقور بقد
بوظـظومماظدوظلماىدؼدمأحودىماظؼطؾقيمصؼدمتالذًماظدواصعماظلقودقيموماألعـقيماظلوظػيماظؾقون،ماألعرم

مذيمجعؾمدولمذرقمآدقومتعوغلمعـمصراغمأعينمومػزاتماضؿصودؼي.اظ
مسيمدقوقمدواصعماظـقرةمم-: مدوظقيمزبؿؾػيمو ماآلدقونممتًمسيمزروفماضؿصودؼي مإغشوء أنمسؿؾقي

اظعؾؿقيماظؿؽـقظقجقيماظيتمتؾًمايربماظعوٌقيماظـوغقي.محقٌمدعًماظدولماظصـوسقيمإديمتؼلقؿماظعؿؾم
مأدوس مسؾك ماظرأزلوظل مإديمماظدوظل مهؿوج معراحؾمصـوسقي مغؼؾمصـوسوتمأو تؽـقظقجلمحبقٌمؼؿؿ

أؼديمسوعؾيمطـرلةمسودؼيمأومذؾفمعوػرةمعـماظدولماٌؿؼدعيمإديماظعوملماظـوظٌماظذيمتؽـرمصقفماظعؿوظيم
ماظـؼؾم مسؿؾقي منقً مضد مو معالئؿ مدقودل معـوخ مصقفو مؼؿقصر مو مغلؾقو متؽؾػؿفو متـكػض مو اظعودؼي

مبشؽؾمطؾرل.اظصـوسلمسيمدولمذرقمآدقوم
ممبقدمأنماظقضعمخيؿؾػمسيماٌـطؼيماظعربقيمعـمحقٌماخؿالفماظـؿطمايضوريموماٌـوخماظلقودلم
مظذظؽمملمتشفعماظدولماظغربقيم مو ماضؿصودؼيمعؿؽوعؾيمومهقلمػقؽؾل. ماالضؿصوديماٌـودىمظؿـؿقي و

مذرطوتفومسؾكماظؼقوممبعؿؾقيماظـؼؾماظصـوسلمإديماظدولماظعربقي.



 عليذعّوادذالشرعة
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وممممديمعوممتؿعمبفمطؾموربيمعـمخصقصقيمسيمإرورمثؼوصؿفومومصقرتفومايضورؼيم.مػذامإضوصيمإ;
ػذامعومؼؿفوػؾفماٌرؼدونمظؾشرقمأودطقيمحنيمؼلؿشفدونممبؼقظيمبرلؼزم:"مانمعومؼصؾحمظؾؼقيماظعوملم
معـمسوملمتلقدهماظصراسوتماإلضؾقؿقيمإديمسوملمهؽؿفم ؼصؾحمإلدرائقؾموماظعوملماظعربل،مصوظؼدرمغؼؾـو

ماظػرصماىدؼدةؿقدؼوتماالضؿاظ مو مإدرائقؾمسؾكم"مصودؼي مظـؼؾمؼؿفووزونمضقوم مؼؿـودقنمأو مػـو مو .
أرضمسربقي،مإضوصيمإديمطؾمايروبماظيتمخوضؿفومضدماظدولماظعربقيمومغؿوئففوماظيتمأثؼؾًمطوػؾم

يمتـؿقؼيماألعيماظعربقيمومأراضًماظؽـرلمعـماظدعوءماظعربقي.مومبوظؿوظلمصننمايدؼٌمسـمتعؿقؿمأيمورب
طوعؾيمومادؿـلوخفومحدؼٌمشرلمواضعلمومشرلمضوبؾمظؾؿقؾقؾماظعؾؿلماظدضقؼ،مومذظؽمألغفمالمؼقجدم
ذبؿؿعمؼؿطوبؼمسيمذيقعمسـوصرهمععمذبؿؿعمآخر،مالمتقجدمثؼوصيمعؿؿوثؾيمععمثؼوصيمأخرى،مومإوموم

مهلنيمأ ماجملؿؿعوتمو متطقؼر مسي ماًدلاتماظؾشرؼي معـ ماإلدؿػودة مو ماظؿـؿقي، مومظؿقؼقؼ ماظـظؿ داء
ماألصرادمؼـؾغلمأنمسبددماٌلؿقؼوتماٌؿعددةمظؾؿؼورغيمومإعؽوغقيماالدؿػودةمسيمطؾمعـفوم:م

ذمدتوىذالثقافةذالعامةذالدائدةذاآلنذ:ذ-1

سيماظؼقؿموماٌعوؼرلموماحملدداتماظـؼوصقيماٌقجقدةمصعالمسيماظقاضعماالجؿؿوسلمظؽالماإلضؾقؿني،مظؽـم
عينماظؿـوضضمسيمطؾمذلء،مومإومومضدمؼعينمتشوبفومسيماٌػرداتماظـؼوصقيماالخؿالفمسيمػذاماظلقوقمالمؼ

موماخؿالفمسيماظـظومماٌعرسيموماظـلؼماظـؼوسيماظذيمؼرتىمػذهماٌػرداتموماظؼقؿ.

ذمدتوىذاملخزونذالثقايفذاملتوارثذ:ذذ-2

قمآدقومومسـدمػذاماٌلؿقىمغالحظمضدرامعـماالخؿالفمومعـؾفمعـماظؿشوبفمبنيمعقروثوتمجـقبمذر
م مرعقزه ماحذلام مو مايٌمسؾكمهصقؾماظعؾؿ ماظؿشوبف ماظعربقي،مصؿـمأوجف معقروثوتماظـؼوصقي مو م ومم

مسيم ماظدغققيمظؾؽـػقذقف ماالخؿالفماظطوبع مأوجف معـ مو ماخل، ماظعوئؾل... ماالغؿؿوء اظؿؿودؽماألدريمو
ماظ مبلوري مطذظؽ ماظعربل، ماظعومل مسي مأخروؼي مو مدغققؼي مذوعؾي مطعؼقدة ماإلدالم ماظـؼوسيمعؼوبؾ ؿؽقؼـ

اآلدققيمعؼوبؾمتعؼدماظؾـقيماظـؼوصقيماظعربقي،مطذظؽمربدودؼيماالحؿؽوكماًوصمالمدقؿومسيمعؼوبؾم
م.ععؼدماظؿػوسالتماًورجقيمظؾقرـماظعربل

طؾمػذهمسقاعؾمتؼػمحوئالمدونمادؿـلوخمومغؼؾموربيماآلدقونمإديماظقاضعماظعربلمحؿكمسيمإرورم
ومممممممماعؾمعقضقسقيمتؿؿؿعمومسؾكمضدرمسولمعـماظقجوػيماظعؾؿقيمعشروعماظشرقمأودطقي،مومطؾفومسق

ماظؼؾقلماألطودميل.
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ذخامتة
أزفرتمػذهماظدراديمأػؿقيماٌدخؾماظقزقػلمسيمهؼقؼماظؿعوونماإلضؾقؿلمعـمخاللماالدؿػودةمعـم
مأسوضًم ماظيت ماظـغرات مؼؿػودى معشذلك مسربل متعوون مهؼقؼ مدؾقؾ مسي مضدعو مظؾؿضل ماآلدقون خدلة

مورؼعماظلوبؼي.اٌش
مومسؿقعومصنغفمميؽـماالدؿػودةمعـموربيماآلدقونمسيمإرورمعومؼلؿكم"بودذلاتقفقيمايدماألدغك".م
ماألدغك"مسيمذبولماالضؿصود،مادذلاتقفقيمالم مأنمتؾينماظعربم"ادذلاتقفقيمايد مػلمتطرحمصؽرة و

ماشلزاتماظلقودقيمأومتؼؾؾوتماظقضعماظعربل،مومػلمضوئؿيمسؾكماي دماألدغكمعـماٌصوحلمتـولمعـفو
ماالضؿصودؼيم مو ماالجؿؿوسقي ماظـظؿ ماخؿالف معع مإنوزػو مؼؿعورض مال ماظيت مو ماألطقدة، مو مممممممماٌشذلطي
موماظلقودقيمأومععماخؿالفماظلقودوتماٌؿؾعي.مومتعؿؿدمػذهماالدذلاتقفقيمسؾكماًطقاتماظؿوظقي:م

المدقؿومذبؾسماظقحدةماالضؿصودؼيمم:متػعقؾمعمدلوتماظعؿؾماالضؿصوديماظعربلماٌشذلك.مومأوال
اظعربقيموماظؿلطقدمسؾكمأػؿقيمتـػقذماالتػوضوتماظؼوئؿيمألنماظعقىمظقسمسيماٌمدلوتمومظؽـمسيمآظقوتم

ماظؿـػقذ.
:مربووظيماظػصؾمبنيماىقاغىماظلقودقيموماىقاغىماالضؿصودؼيمضدرماالعؽون.موماظذلطقزممثانيا

دونماظرطقنمإديمعؼقالتماٌصؾقيماظؼقعقيمألغفوموحدػومشرلمسؾكماظػقائدماالضؿصودؼيمظؽؾمررفمسربلم
ضودرةمسؾكماضـوعماظدولماظعربقيمجبدوىماظؿعوونماالضؿصوديماظعربلمومعـمثؿمإبرازماٌصوحلماالضؿصودؼيم

ماٌشذلطي.
مسؾكمثالثا مإجيوبقي مخطقة ماظـالثلماٌشذلكمبنسؿؾورػو مو ماظــوئل ماظعربل ماظؿعوون مأذؽول متدسقؿ :

ماظؽػمسـماتفوممعـؾمػذهماألذؽولممبعوداةمررؼؼمعزؼدمع مو ـماظؿؽوعؾماظعربلمسؾكماٌلؿقىماظؽؾل.
مسالضوتفوم مسي ماىؿوسي مبروح ماظؿعوعؾ مضرورة مواضعو، مذظؽ مهؼقؼ مسـد مو ماٌشذلك. ماظعربل اظؿعوون

ماًورجقيماإلضؾقؿقيموماظدوظقي.
اظدوظيماظعربقيمععم:محٌمعمدلوتماظؼطوعماًوصماظعربلمسؾكمتقجقفمادؿـؿوراتفمداخؾممرابعا

تؼدؼؿمضؿوغوتمطوصقيمومسقاعؾمجذبموعؾماٌلؿـؿرماظعربلمأطـرمعقالمظالدؿـؿورمداخؾماظدولماظعربقيم
معـمعـطؾؼوتماضؿصودؼيمحبؿي.

ماظلعلمإديمخامدا ماٌقاتقي،مو ماظدوظقي مو مإديمأضصكمضدرمممؽـمعـماألوضوعماإلضؾقؿقي :ماالدؿػودة
متقيمومادؿـؿورمتالضلمعصويفومععمعصوحلماظدولماظؽدلى.اظؿؼؾقؾمعـمأثرماظؿطقراتمشرلماٌقا

متػعقؾمدورمسادسا ماالضؿصوديمو ماظؿعوون مسؿؾقي متعرضؾ محبقٌمال ماًالصوتماظلقودقي :موؿقد
ماىوععيماظعربقيمسيمتلقؼيمتؾؽماًالصوت.

معفؿيمسابعا ماؼالء مذظؽمؼطرحمضرورة مصلن مسيماٌـطؼي ماظصراسوتماإلضؾقؿقي مأوموط مًصقصقي مو :
عـماظؼقعلماظعربلمأػؿقيمطؾرلةمعـمخاللماالسؿؿودمسؾكماظذاتموماظؿعوعؾمطفؿوسيمومإجيودماظلؾؾماأل

ظؿقؼقؼمأعـمإضؾقؿلمسربلمعشذلك.مومالمرؼىمسيمأنمذظؽمؼؿطؾىمإرادةمدقودقيمسربقيمصوسؾيمتضعم
مػذهماًطقة،مومطؾماًطقاتماظلوبؼيمعقضعماظؿـػقذ،مومػقمأعرمأسقزمخطقاتماظؿؽوعؾماالضؿصودي

ماظعربلمخاللمغصػماظؼرنماٌـصرم،مومأسقزمعومتؽقنمظفمدولماآلدقونميؿوؼيمأعـفوماإلضؾقؿل.


